Kinsale i el seu model de descens
energètic, es vol promoure una
reflexió sobre el model de vida per
retornar el veïnatge a l’escala més
humana. Una de les primeres
experiències dutes a terme ha
estat el Pla d’Energia Participatiu
–alguns veïns van instaŀlar un
comptador d’energia a casa seva
per avaluar-ne el consum– i també
proposen tallers, com el dedicat a
l’alimentació, sobre què s’ha de
comprar i com emmagatzemar-ho,
o el de la lectura de comptador.
“S’accelera la falta de recursos per
generar energia per a un món que
vol créixer sempre i que es creu
infinit...”, explica Álvarez. La
reflexió és urgent i l’acció veïnal i
en xarxa, necessària.
Sens dubte, el camí cap a la
llibertat també es farà en bicicleta.
És la filosofia d’una marca que
elabora fundes de sellons de bici a
partir de materials reciclats i que
coŀlabora, en algunes col·leccions,
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El planeta
demana
acció
A la 5a edició del
Global Eco Forum, els
activistes hi diuen la
seva. L’Eugènia
Sendra ja ha plantat
tomàquets al balcó
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Cronòmetre a punt. El Global
Eco Forum, la trobada
internacional dedicada a la
sostenibilitat de la regió
euromediterrània on confluiran les
veus més autoritzades en matèria
ambiental, cedeix la paraula a
emprenedors i activistes dels
preceptes eco. Els deu dreamers
escollits pujaran a l’estrada el 25
d’octubre i, seguint el format d’un
Pecha Kucha, tindran poc més de 6
minuts i 40 segons per explicar
com imaginen el futur. Temps.
L’arquitectura comença a jugar
bé les cartes, però encara pot anar
una mica més lluny si considera el
seu vessant ambiental i social.
N’estan convençudes les tres
sòcies d’Act Habitat, que
presenten el seu primer projecte
amb el Raval i el coŀlectiu de la
tercera edat com a protagonistes.
Han viscut i treballat al barri, del
qual consideren que s’ha de
mantenir el cor, la gent, i els han
alertat els estudis de l’INE que
indiquen que el 2050 el 40% de la
població superarà els 65 anys.
“Segons els mapes de fluxos de la
població activa, no s’estableixen
relacions amb les residències
d’avis, el coŀlectiu està aïllat, falta
la convivència intergeneracional i
intercultural en un mateix espai”,
apunta Chiara Mocci. Per això
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proposen una manipulació verda a
la plaça dura que hi ha al costat de
la residència El Miŀlenari, a
l’avinguda de les Drassanes; la
intervenció ConneXions Urbanes
–un croquis a la recerca de
finançament privat i públic–
podria consistir en un mur verd,
un jardí a la coberta de la
residència o un petit hort a la
plaça, un projecte difícil però no
impossible fins i tot en l’actual
context econòmic. L’objectiu de
revitalitzar l’antic espai dels
quatre cantons del Raval, allà on

als anys 30 confluïen els coŀlectius
més degradats del barri, podria
quedar només en una idea bonica,
“però fins i tot així ja haurem
mogut les coses”, diu Tamara
Déde. Es tracta de provocar.
Jo sóc energia, i tu, i l’altre
La crisi és una oportunitat, es
repeteix Ricard Álvarez, membre
de Barcelona en Transició, i “cal
trencar la dependència amb el
petroli”, afegeix. Des del coŀlectiu
articulat al barri de Sant Martí,
amb una petita projecció de

amb els interns de Brians 2.
Anouk Puntel, la impulsora de
Coolsec, ha tingut clar que volia
una empresa sostenible i que calia
apostar per la reinserció laboral,
per oferir segones vides tant a les
persones com al tèxtil. Però no és
l’única que practica el Km 0 (els
seus proveïdors són a un radi
accessible per anar-hi amb bici) i
aposta pels productes de
proximitat. La gent de Barrinar
cap a la Sostenibilitat –fa tres anys
van impulsar el primer menú
ecològic universitari de l’estat, a la
UPC– entenen que l’alimentació és
una excusa per reflexionar sobre
energia, economia, ecologia i fins i
tot política. El seu darrer projecte
és un servei d’àpats ecològic fet a
partir de productes locals i de
temporada, “una manera de fer
pedagogia, una altra forma
d’activisme de consum, la gent pot
reflexionar posant-ho en pràctica”,
diu Alex Verdú. Queden segons
per clamar que un altre món és
possible?
GLOBAL ECO FORUM
La Pedrera, 25 i 26 d’octubre.
www.global-ecoforum.org

